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IN SPIRUM
- en ny gen era tions FUAM? 

Knud Ra mi an skri ver:

Jeg har lo vet at gi ve et sig na le -
ment af IN SPIRUM - er det en
ny tids FU AM, el ler er det ik -
ke? Det skal den ne ar ti kel
svare på.  In spirum mø der
man på en hjem me si de, hvor
der står, at det er “en klub for
dem, der sta dig vil flir te med
den fræk ke til værel se”. Hjem -
me si den lig ner så man ge an -
dre, man ken der med an non -
cer på beg ge si der og en tekst -
ko lon ne i mid ten. Jeg har
brugt nog le ti mer på at kom me 
til bunds i hjem me si den og alt
det, der knyt ter sig til den, for
at fin de ud af, om det nu var
no get for mig, el ler hvem det
er no get for.  Det vi ser sig at
være me get mere end en klub.
In spirum er må ske ker nen i et
fæ no men, som har man ge an -
sig ter. Må ske er ker nen no get
an det end In spirum.  Navnet
In spirum er en sammen træk -
ning af in spira tion og for um.

In spirums før ste an sigt
Jeg hav de hørt me get po si tivt om In -
spirum, og man kan fin de rig tig me get 
hos In spirum, der kun ne være som ta -
get ud af FUAM"S ide grund lag.
FUAM ar bej der for at øge bru gen af

men ne skers res sour cer - uan set al -
der.  FUAM er men ne sker der ar bej -
der ak tivt for at gøre al der dom men til
et liv safs nit, som man mø der med tro
på, at der er mu lig he der, ud for drin ger 
og ind hold i til værel sen. På hjem me -
si den skri ver de om sig selv:

“IN SPIRUM er op stå et som mod -
vægt til sam fun dets gen erelt ne ga ti ve
op fat tel se af dét at bli ve æl dre. Et
sam fund hvor em beds mænd har ud -
råbt de æl dre til at være en byr de for
den frem ti di ge vel færd, hvor virk -
som he der ne tæn ker i af vik ling i ste -
det for ud vik ling af den æl dre ar -
bejds styr ke, og hvor mar ke ting fol ke -
ne me ner, at al le over 35 år har pas -
seret ud løbs da to en. Uden hen syn ta -
gen til, at der er mas ser af ”saft og
kraft i de gam le”. ”At vi se at men ne -
sket er vig ti gere end al deren”, at til ba -
getræk nin gen fra ar bejds mar ke det ik -
ke er til ba getræk ning fra li vet. 

IN SPIRUM øn sker at ska be en ny
for tæl ling om kring dét at bli ve æl dre.
Et men ne ske, der har nå et en be stemt 
al der, har nem lig ab so lut in gen gavn
af at bli ve stemplet som med lem af en
fuldstæn dig ab strakt ka te gori af ofre – 
en ældre byr de. De er gan ske al min -
de li ge – og me get for skel li ge – men -
ne sker lige som al le an dre. De fle ste
har det glim ren de, er vel ud dan ne de
og har mas ser af liv sap pe tit. “

“In spirum sæt ter fo kus på om rå der,
der har be tyd ning for, at ak ti ve men -
ne sker - der er ble vet lidt æl dre - kan
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be vare de res styr ke, livs stil og liv sap -
pe tit så læn ge som mu ligt. 

Når In spirum al li ge vel ad skil ler sig
me get fra FU AM, af sløres det i sprog -
bru gen. FU AM ta ler om at øge de
gam les ind fly del se og at gøre al der -
dom men til liv safs nit. Du fin der ik ke
or de ne “de gam le” el ler “al der dom”
på dis se hjem me si der. In spirum ta ler
om men ne sker, der er ble vet lidt æl -
dre. 

Hvad sker der i In spirum? 
FUAM er et sted for de uprø ve de ide -
er.  Am bi tio nen med In spirums ak ti vi -
te ter er “at være front lø bere i en ny
må de at for stå og op le ve det at være
æl dre i nu ti dens og frem ti dens sam -
fund.”

Det kan være lidt svært at fin de ud,
hvad der fak tisk sker, før man har  be -
talt kon tin gen tet på 350 kr. pr. år. I en
ar ti kel i in for ma tion op ly ses, at der er
600 med lem mer, men er det en for -
ening?  Man kan ik ke fin de ved tæg -
ter ne. Det er et for søg på at lø be no get 
i gang - “etablere et netværk og ska be
et uni vers for ak ti ve men ne sker, der er 
ble vet lidt æl dre”.  Hol der man sig til
hjem me si den, er IN SPIRUM op ta get
af rig tig me get.

Der er to nøg le ak ti vi te ter: “Netvær -
ket for mid ler skræd der sy e de pro duk -
ter/ydel ser til med lem mer ne samt ko -
or di nerer pro jek ter, hvor med lem -
mer ne kan være sam men på de res
eg ne  præ mis ser, ud vek sle er farin ger,
de le vi den, hen te in spira tion og ud -
vik le unik ke ak ti vi te ter og til bud med
hen blik på at øge livskva li te ten på
kort og langt sigt – for sig selv og IN -
SPIRUM´s øv ri ge med lem mer.”

For mu lerin gen
Inspirum ko or di nerer pro jek ter, hvor
med lem mer ne kan være sam men

FU AM har og så været op ta get af
ud vik lin gen af de gam les mu lig he der.
In spirum har gang i ud vik lin gen af rig -
tig man ge nye mu lig he der.

Der er en rej se klub, som plan læg ger 
en med lems rej se til Ar gen ti na og Bra -
si li en. Med DFT-tra vel kan man be sø -
ge USA og bo på sær li ge “El der ho -
stels”. ”I IN SPIRUM´s Rej se Klub har
vi en ræk ke Age Pi lo ter hvis op ga ve er 
at in spirere vores med lem mer til fan -
tasti ske rej se ople vel ser, frem fin de til -
bud på go de ho tel ler og restauran ter,
skaf fe lit tera tur og van dre kort, ind gå
af ta ler med ud by dere af alt fra ski le je
til ri ver raf ting. Med an dre ord har
Age Pi lo ter ne været på desti na tio nen
og gjort sig den ulej lig hed at frem fin -
de de bed ste mu lig he der – og stil le
dem til rå dig hed for an dre med lem -
mer i IN SPIRUM."

Der er en kul tur klub: “Kul tur Klub -
ben un der IN SPIRUM har sat en ak ti -
vi tet i gang sam men med pla de sel ska -
bet EMI. Idé en er at ud vik le et helt nyt 
kon cept for dét at gå til kon cert – med
mu sik der sæt ter nostal gi en i gang,
uden kø er, med toi let ter, der vir ker,
mad og vin, der over ra sker, og me get
mere. Fak tisk tror vi, at en mas se un ge 
og så vil fin de det te ini ti a tiv inter es -
sant! Hvis du vil være med til at ar ran -
gere ”De grå kon cer ter” vil vi me get
ger ne høre fra dig”

Man kan bli ve 
fri vil lig Age Pi lot 
“End vi dere er der en stor grad af ide a -
lis me blandt ba by bo o mer ne. Husk
på at man ge af dem var med til ung -



5

doms- og stu den tero prøret og flo -
wer-po wer. Ef ter en pau se med kar ri -
ere og fa mi lie ser det ud til, at de igen
vil på ”bar ri ka der ne” for en bed re
ver den. Ef ter at de for la der det tra di -
tio nel le ar bejds mar ked, vil de be -
skæf ti ge sig med pro jek ter, der gør en
for skel – der gi ver me ning: Hjæl pe
men ne sker i nød – så vel lo kalt som
inter na tio nalt, for bed re mil jø et, etc

De fri vil li ge der er med til at ud vik le
kal der vi Age Pi lots.  En Age Pi lot er
alt så en per son der som med lem af
IN SPIRUM stil ler sin er faring og res -
sour cer til rå dig hed for at ska be nye
idé er og ud vik ling. Age Pi lot’s ind går
ty pisk i et netværk af an dre per so ner
med sam me inter es ser – an tal let kan
vari ere fra to til fyr re af hæn gigt af ak -
ti vi te ten. Man be stem mer na tur lig vis
selv, hvor me get tid man vil bru ge
som Age Pi lot og kan væl ge mel lem
for skel li ge op ga ver/pro jek ter":

Man kan in spirere virk som he -
der: ”IN SPIRUM har sat sig for at
hjæl pe virk som he der til at ud vik le
pro duk ter og ser vi ce-ydel ser, så de i
hø jere grad er til pas set vores livs stil.
Den bed ste må de at gøre det te på er,
at idé er og for slag kom mer fra med -
lem mer ne selv. Så hvis du har lyst til
at bru ge nog le ti mer på eks em pel vis
at for tæl le en el ler flere virk som he der
hvad de bør gøre, el ler hvad du me -
ner om de res mar keds føring og ser vi -
ce, vil vi me get ger ne høre fra dig!

Man ge af vores med lem mer er ”ha -
jer” til at an ven de PC og Inter net, og
an dre er må ske li ge be gyndt at inter -
es sere sig for de te kno lo gi ske mu lig -
he der og mu lig he der ne på net tet.
Hvis du er en ”haj” og ger ne vil hjæl -
pe an dre i gang, så vil vi me get ger ne

ha ve dig med i  IN SPIRUM´s
PC/Inter net – Sup port. Til vores
hjem me si de, ny heds brev og kom -
men de ma ga sin har vi be hov for en
mas se spæn den de og inter es sant ind -
hold i form af ar tik ler, go de råd, in -
spira tion, an mel del ser, etc. Har du
”en god pen” og har lyst til at skri ve til
vores med i er, hører vi me get ger ne fra 
dig.

Vi har be hov for al le de hæn der og
hoved er, der har lyst til at hjæl pe os
med at pas se vores med lem mer i det
dag li ge – ta ge tele fo ner, pak ke og af -
sen de ”Vel komst pak ker”, kom me
med go de idé er og for slag, etc. Hvis
det er no get for dig, hører vi me get
ger ne fra dig.

Vi har brug for en mas se for ry gen de 
bi lle der til ma ga sin og hjem me si de og 
vil der for op byg ge et bi lled-kar to tek,
så vi al tid har bi lle der på la ger til bl.a.
vores ar tik ler. Har du et di gi tal ka mera 
og er god til at ind fan ge bi lle der af
men ne sker og stem nin ger, vil vi me -
get ger ne høre fra dig.

Vores med lem mer har op for dret os
til at ud vik le og af hol de en ræk ke se -
mi narer og fore drag. De før ste er nu
på plads, og vi glæ der os til at in -
spirere til nye mu lig he der og op le vel -
ser.

For mid ling  af skræd der sy -
e de pro duk ter/ydel ser
Der er for mid ling af man ge skræd der -
sy e de pro duk ter og man ge ydel ser.
In spirum har som Ældre sa gen og
Ældre mo bi li serin gen med lems ra bat -
ter.  Via In spirum-an non cer for mid les
rej ser, feri e cen tre, le je af et slot og
hjem me salg af tøj via et fir ma, el ler
man kan kø be den mest tjek ke de
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off-road mo tor cy kel. INSPIRUM er i
færd med at ind gå en af ta le med ”El -
der ho stel” i USA, som er ver dens stør -
ste ud by dere af ”dan nel ses rej ser” for
ak ti ve æl dre:

Hvis du vil flyt te til ud lan det kan du
og så fin de an non cer for bo li ger

Man skal pas se på sin krop med mo -
tion: “Ved li ge hol del se og ud vik ling af
din fy sik er he le for udsæt nin gen for at 
le ve et ak tivt og ud faren de liv - så
læn ge som mu ligt! IN SPIRUM vil gi ve 
dig en mas se idé er og tips til at dyr ke
mo tion - på den be ha ge li ge må de.” 

Der er en om ta le af Trik ke-cyk len
som mo tions form: “ Si den lan cerin -
gen i USA har Trik ke-cyk ler ne vakt
stor op mærk som hed og er bla. ble vet
kåret som et af ”The 10 co o lest New
In ven tions of 2002". Og i dag ser man
bla. Jen ni fer An iston, Brad Pitt, Jim
Car rey og Ben Af fleck på Trik ke-cyk -
ler.

Man kan få hjælp til at star te egen
virk som hed. Læs bare her: “Hvis
man spør ger ba by bo o mer ne, hvad
de vil – nu da de er ble vet voks ne – er
svaret en ty digt. De vil det he le. De vil
ny de li vet – de vil rej se, være sam men 
med fa mi lie og ven ner. Og man ge vil
fort sæt te med at ar bej de – men i an -
dre sammen hæn ge og på en an den
må de end gen era tio ner ne før dem.
De hå ber at kun ne cirk le mel lem
perio der med ar bej de og perio der
med fri tid – og op nå det bed ste fra
beg ge ver de ner.

Hjem me si den for tæl ler om de
man ge mu lig he der for at bli ve selv -
stæn dig i en høj al der, og hen vi ser til
det ameri kan ske be greb “mini pe -
neurs”. “I USA er der en ty de lig trend, 
hvor per so ner som har for ladt det tra -

di tio nel le ar bejds mar ked, væl ger at
star te egen virk som hed - alt fra blom -
ster bin deri til kon su lent virk som hed.
Det kan der være man ge for klarin ger
på, og en af dem kun ne være, at man -
ge ameri ka nere ik ke har sam me sik -
ker heds net som dan skere. En an den
kun ne dog og så være, at net op det at
star te for sig selv - ef ter man ge år hvor 
an dre har dik teret ar bejds da gen - gi -
ver mas ser af mu lig hed for fri hed og
til at op byg ge nye netværk. Og så na -
tur lig vis til at tje ne pen ge!”

In spirum vil pro duk tud vik le
Jeg har i FU AMs blad gjort op mærk -
som på, hvor dan virk som he der ne
over ser de nye gen era tio ner af gam le
i de res pro duk tud vik ling og mar keds -
føring, og hvor dan mar ke det sy nes at
be stå af han di cap pro duk ter og na tur -
me di cin. 

IN SPIRUM har sat gang i en lang
ræk ke ak ti vi te ter, hvor det helt over -
ord ne de mål er at gøre en for skel: “Vi
vil ha ve virk som he der ne til at ud vik le
pro duk ter og ser vi ce, der i hø jere
grad ta ger høj de for vores livs si tu a -
tion og inter es ser, vi vil ska be en ræk -
ke ak ti vi te ter, hvor med lem mer ne op -
le ver, at dis se er til pas set de res be hov,
og vi vil ska be en de bat i med i er og
blandt po li ti kere med fo kus på al -
derens stær ke si de.”

In spirum ci terer den sven ske for fat -
ter Ivar Wal len ste en: ”Det har at gøre
med at krop pen er ble vet lidt æl dre.
Vi bli ver bå de lidt fru strer de og ban -
ge. Vi kører ik ke ned ad den sor te pi -
ste så hur tigt som tid li gere. Vi er må -
ske hel ler ik ke så sik re bag rat tet. Vi
kan ik ke helt det sam me som tid li -
gere. Der for hand ler det no gen gan ge 
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om at fin de an dre løs nin ger – men
den rø de pi ste er og så okay”, og så
fort sæt ter In spirum: ”Vi bli ver jo lidt
æl dre med al deren, og der ind træ der
helt na tur ligt nog le funk tions nedsæt -
tel ser. Sy net og hørel sen bli ver lidt
sva gere, det knir ker lidt i de gam le
ben, og hæn der ne kan ha ve lidt van -
ske ligt ved at åb ne em bal la gen. Men
med den nye te kno lo gi er det mu ligt -
me get langt hen ad ve jen - at kom -
pen sere for dis se ting, og der med fort -
sat le ve et ak tivt liv.

IN SPIRUM vil der for sam men med
in no va ti ve dan ske virk som he der
være front lø bere i en ny må de at for -
stå og op le ve dét at være æl dre i nu ti -
dens og frem ti dens sam fund. Ind sat -
sen skal bi dra ge til at ska be en øget
kon kur ren ce evne for virk som he der -
ne samt til en fort sat ud vik ling af vel -
færds sam fun det. Hvor for nu den ne
ac cept af al der dom mens for fald? ….
der er er et tom rum mel lem for sknin -
gen/te kno lo gi en samt de virk som he -
der, der skal pro du cere og brin ge pro -
duk ter ne ud til for bru ger ne. Det skyl -
des først og frem mest, at man end nu
ik ke er op mærk som me på de krav
”de nye gen era tio ner af æl dre” stil ler
med ud gangs punkt i øn sket om fort -
sat at føre et ak tivt liv.

Der for har IN SPIRUM in vol veret sig 
i to store pro jek ter – hhv. Per va si ve
He alth Care samt Med i co Bu si ness
Park i Nord jyl land. Beg ge pro jek ter
har til for mål at ska be en di a log mel -
lem forsk ning/te kno lo gi, virk som he -
der og bru gere, og med ud gangs -
punkt heri ud vik le pro duk ter der kan
kom pen sere for funk tions nedsæt tel -
se."

“Med an dre ord er det vores fi lo so fi, 
at de pro duk ter, hvor de lidt æl dre
tæn kes ind, og så vil ha ve en stor vær -
di for de yn gre. Hvor i mod pro duk ter,
der kun har yn gre i fo kus, i man ge til -
fæl de ik ke kan an ven des af æl dre. Vi
kal der det ”De sign for all” og reg ner
med, at den ne fi lo so fi snart vil slå
igen nem i Dan mark – li ge som den
har gjort det i eks em pel vis Ja pan, Au -
stra li en og USA.”

Alt det kan vi ik ke gøre ale ne. Der -
for op for drer vi de med lem mer der
har lyst – og tid – til at del ta ge ak tivt.

Hvad er in spirum imod 
De voks ne har – som nævnt - nog le
an dre be hov, og de kræ ver der med
no get an det af en or ga ni sa tion/for -
ening, end det eks em pel vis Æl dre Sa -
gen og Ældre mo bi li serin gen i dag kan 
til by de de res med lem mer. Dis se or ga -
ni sa tio ners struk tur byg ger lige som
man ge øv ri ge på det for æl de de
”Fore nings Dan mark”, og de har
uhyre van ske ligt ved at om stil le de res
or ga ni sa tio ner til nye mar keds vil kår.
Ik ke mindst har Æl dre Sa gen van ske -
ligt ved og så at vare ta ge den nye gen -
era tion af voks nes inter es ser i den
eks i steren de struk tur. Når det er sagt,
skal det dog nævnes, at Æl dre Sa gen i 
takt med even tu el le be skærin ger i vel -
færds y del ser, sand syn lig vis vil få en
stør re rol le over for den sva ge æl dre -
så den sva ge æl dre vil ab so lut være i
go de hæn der.

Hvem er bag In spirum 
FUAM star te de i 1979. Der var en lil le
grup pe men ne sker, der syn tes, at der
var for me get elen dig hed, en som hed
og en fol dig hed over al der dom men.
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Det var en rig tig græs rods be væ gel se,
og vi tro e de, at vi vil le være tu sin der
det før ste år. Det ske te som be kendt
ik ke, og da Ældre sa gen duk ke de op
og su ge de de man ge tu sin der til sig,
var det ik ke som græs rods be væ gel se.
De hav de vist nok hyret en mar keds -
førings eks pert fra Kræf tens be kæm -
pel se og gik i luf ten med stri ber af
kend te per so ner i pres sen. Det gør In -
spirum ik ke. Det ser ik ke ud til, at det
er ken dis ser, der står bag. Jeg gæt ter
på, at det er virk som he der, der hol der
gang i In spirum, men først og frem -
mest er det en en kelt mand, der bærer 
vi sio nen: Chris Evers. Han har og så
gang i me get an det, ser det ud til.

In spirums an det an sigt:
Age Lab
Sø ger man lidt rundt på net tet, op da -
ger man, at In spirum sy nes at være
knyt tet til an dre fæ no me ner på se -
nior mar ke det. Blandt an det Age Lab.
Age Lab har en flot hjem me si de fra
2006.  Age Lab skri ver om sig selv, at
det “er en idé- og vi den virk som hed,
der in spirerer til at ud vik le pro duk ter,
ser vi ces samt kom mu ni ka tion til det
voks ne mar ked”. Må ske har Age Lab
et for bil le de. I hvert fald fin des der en
hjem me si de fra Mas sa chu sett  In sti tu -
te of Tech no lo gy med sam me navn,
der har et til svaren de te ma. Age Lab
til by der bl.a. en hel dags works hop,
hvor for må let er at få eva lu eret virk -
som he dens nu væren de pro duk -
ter/ser vi ces og kom mu ni ka tion i for -
hold til Ba by Bo o mere samt at få ud -
vik let nye idé er og for be drings for slag.
Pris pr. dag kr. 40.000-. Fi ma et ser ud
til  at høre hjem me  på Sølv ga de i Her -
ning. På ad res sen fin des og så In -

spirum. Mand en bag er Chris Evers
og en Ste en Ga de. Sø ger man på
den ne adres se hos Krak fin der man et
re kla me bureau “Hap py Ad ver tis -
ment” med 17 med ar bej dere og med
Ste en Ga de som ad mi ni stren de
direk tør.  De dri ver og så Chari ty Lab. 
Chari ty Lab hjæl per virk som he der til
at hjæl pe: “Et hjæl pe ar bej de der skal
ska be ef fekt for den givne ”sag” man
støt ter og ef fekt for virk som he den
selv”. Chris Evers hol der fore drag om
te ma et.  

In spirums tre die an sigt: 
50 Plus mar ke ting
På In spirums hjem me si de er der links
til  “50 Plus mar ke ting”, som og så har
en hjem me si de, der for tæl ler at “50
Plus mar ke ting” er en en idé- og vi -
den virk som hed. Her in spirerer vi pri -
va te og of fent li ge virk som he der til at
ud vik le pro duk ter/-ser vi ces samt
kom mu ni ka tion over for det voks ne
mar ked. Her fra kan man kø be rap -
por ten “Ve jen til det voks ne mar ked -
In spira tion til pro dukt-/ser vi ceud vik -
ling og kom mu ni ka tion over for de
voks ne for bru gere”.  Der står på
hjem me si den: ”De store år gan ge” er
karak teri seret ved læn gere le ve tid, de
fle ste er stær ke og funk tions du e li ge –
bå de fy sisk, psy kisk og so ci alt – de har 
en re la tiv høj le vestan dard, og de øn -
sker at bi be hol de den for at kun ne ud -
le ve drøm me ne. De fø ler sig un ge, og
de res til ba getræk ning fra ar bejds mar -
ke det er alt an det end en til ba getræk -
ning fra li vet. De er vant til at få de res
vil je, de er vel ud dan ne de og har en
høj liv sap pe tit. De sø ger op le vel ser,
nye ud for drin ger og vi den. De læg ger
vægt på kva li tet og er vil li ge til at be ta -



9

le for den. Da den ne grup pe var un ge
i 60’er ne, re de fi nere de de fuldstæn -
dig fore stil lin gen om, hvad det vil si ge
at være ung. Nu vil den sam me gen -
era tion re de fi nere, hvad det vil si ge at
være æl dre. De vil stil le krav, og de
har an tal let og kø be kraf ten. Hvad be -
ty der det for må den, vi de sig ner ser vi -
ces, pro duk ter og em bal la ge? Hvad
be ty der det for kom mu ni ka tio nen
med kun der? Og for virk som he dens
ima ge og den iden ti tet, der kan til -
træk ke de æl dre for bru gere – uden at
ud skil le de un ge?

Og så står der no get om In spirum:
Der er et stort be hov for, at virk som -
he der ne be gyn der at be svare dis se
spørgs mål, og IN SPIRUM vil ger ne
hjæl pe di a lo gen i gang. IN SPIRUM er 
etableret med hen blik på at sæt te
skan di na vi ske virk som he der i stand
til at ska be vær di af po ten ti a let i det
bo o men de 50+ mar ked. Det gør vi
ved dels at in spirere til pro dukt- og
mar ke tin gud vik ling, dels ved at ska be 
en unik mar keds førings plat form med
direk te ad gang til 50+ mål grup pen. I
rap por ten kan du læ se om et mar ked, 
der vok ser dra ma tisk, samt hvor dan
din virk som hed kan til ret te pro duk ter
og kom mu ni ka tion i over ens stem -
mel se med be hov og livs si tu a tion.

Rap por ten er på 175 si der og ko ster 
kr. 7.800. Mand en bag “50 Plus mar -
ke ting" er Chris Evers, og det op givne
tele fon num mer fører ik ke til Her ning,
men til en bo lig blok i mid ten af Ved -
bæk.

In spirums fjer de an sigt:
Chris Evers 
Hvem er så den ne Chris Evers. Chris
Evers var i 2007 en perio de direk tør i

Aids Fon den og her kan man fin de en
om ta le af ham: “Chris Evers har se -
nest haft sin egen fore drags virk som -
hed, In spirum, hvor han har for mid let 
vi den om de ”voks ne" for bru geres
vær di er, livs si tu a tion og for brugs -
møn stre. Han har des uden er faring
fra le den de stil lin ger i bl.a. Æl dre Sa -
gen, DBU Spon sors hip, Dansk Mar -
keds førings for bund og Dansk Ar -
bejds gi ver for ening og han med brin -
ger ind gå en de kend skab til bå de or -
ga ni sa tions- og er hvervs li vet.

- Jeg har læn ge fulgt AIDS-Fon dets
ar bej de og var ik ke i tvivl om, at job -
bet som direk tør var en spæn den de
ud for dring. Det er spe ci elt i for hold til
er hvervs li vet, jeg ser nog le mu lig he -
der for et tæt tere sam ar bej de. Så der
er vi al lere de gå et i gang med at la ve
en plan for, hvor dan det kan gøres, si -
ger Chris Evers. 

Chris Evers er ini ti a tiv ta ger til IN -
SPIRUM, og i dag er han for mand for
IN SPIRUM. Han til hører ab so lut dem
man kan kal de ”grup pen af nye æl -
dre”. Chris har nem lig ik ke kun haft
én kar ri ere i er hvervs li vet som sin far
el ler bed ste far – men ad skil li ge kar ri -
erer som direk tør i så vel er hvervs li vet
som i or ga ni sa tions ver den. Se nest i
Æl dre Sa gen, hvor han hav de an -
svaret for med lems ser vi ce og mar ke -
ting."

In spirum - Det nye FUAM? 
Jeg er ik ke sik ker på, at jeg mel der mig 
ind i fæ no me net In spirum. Når jeg
kal der det et fæ no men, er det, for di
det har så man ge an sig ter, men det er
an sig ter, der al le lig ner Chris Evers.
Det lig ner et pro jekt  med et bud skab 
til de yng ste gam le - dem som jeg en
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gang har kaldt for de før-gam le.  I In -
spirum er de ik ke æl dre, ik ke se niorer
- de er voks ne. Det er et bud skab til
voks ne om en liv sperio de med en
mas se liv og lyst - og et for brug af en
stør rel se, der pas ser til folk, der har
flere pen ge, end jeg har. Det er et bud -
skab om at for læn ge ung dom me lig -
he den. “De gam le vil og så være un -
ge” var over skrif ten på en ar ti kel i In -
for ma tion, der og så hav de talt med
Chris Evers. Den voks ne har vær di i
den ud stræk ning, man hol der sig ung. 
Den tred je al der og slet ik ke den fjer de 
skal man ik ke tæn ke på. Den kan tids -
nok kom me. Det er da værd at tæn ke
over, om det er en klog stra te gi, at gå
med ryg gen mod frem ti den. In spirum
har fo kus på de voks nes for brugs mu -
lig he der, hvil ket ik ke er så under ligt,
når man nu ser, hvor dan In spirum
hæn ger sam men med en mar keds -
førings for ret ning og en ud vik lings -
virk som hed, der hen ven der sig til den
sam me grup pe, og når direk tøren er
cand.merc. i af sæt nings ø ko no mi. In -
spirum er stærkt in spireret af ud vik lin -
gen i USA - hvad ameri ka ner ne gør i
dag - gør vi i mor gen. Jeg vil ik ke ude -
luk ke, at der fin des men ne sker, der
kan fø le sig rig tig godt hjem me i In -
spirum, jeg vil le ger ne mø de dem -
men jeg tror ik ke, de lig ner no gen fra
FUAM. De mang ler et mot to, som jeg

er kom met til at hol de me get af: Man
kan fø le sig un g he le li vet, man bli ver
kun gam mel een gang.

Kil der
http://www.in spirum.dk/
http://in spirum.blogs -
pot.com/2008_02_01_ar chi ve.html
http://www.hap pyad ver ti sing.dk/
http://www.age lab.dk/
http://www.in for ma tion.dk/137294 

De gam le vil og så 
være un ge 
Den tred je al der. De går på uni ver si te -
tet, fø der børn, rej ser jor den rundt,
de bu terer som for fat tere og mu si kere. 
Og så gi der de i hvert fald ik ke fin de
sig i at bli ve kaldt for byr de. For de
nye æl dre er i fin form og i gang med
et nyt (æl dre)op rør. Al den ak ti vi tet er
ud tryk for, at det er ung dom men, der
er po si tiv - ik ke al der dom men, me ner
for sker 9. marts 2007. 

Af: Ma lin Schmidt

På sam me må de som ældre sa gen,
da den skif te de ham fra En som me
Gam les Værn til Ældre sa gen, hen te -
de si ne for bil le der i USA, sy nes In -
spirum og så at hen te ide er “over
there”.

Knud Ra mi an

Ad 4 - Men når det så er sagt, mis tæn -
ker jeg Chris Evers for at bru ge med -
lem mer ne i or ga ni sa tio nen INSPIRUM
som den tæn ke tank, han kan øse af/få 
gra tis vi den fra, så han med suc ces
kan tje ne tykt på at under vi se, in -
spirere og eva lu ere virk som he der, der 

vil sat se på ”det grå guld” som mål -
grup pe.
På trods af stor vel vil je fra min si de er
be teg nel sen gam mel pro ble ma tisk!

2/3. 2008 - Lis bet Thoren dahl

1
1 e

dis arf ta str
of
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Lis bet Thoren dahl kom men terer Knud Ra mi ans ar ti kel: 

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM?
Em ner, der inter es serer mig –
po si tivt/ne ga tivt

1. Be teg nel ser, der karak teri serer
os.

2. ”at være front lø bere i en ny
måde, at for stå og op le ve det
at være æl dre i nu ti dens og
frem ti dens sam fund”.

3. Få virk som he der til at ud vik le
pro duk ter, der er til pas set
vores be hov.

4. Chris Evers

Ad 1 - jeg er ”ung” i FUAM. Det gen -
ere de mig vold somt, før ste gang jeg
hør te In ger Ny gaard si ge: ”Vi er ”gam -
le” i FUAM”. Jeg tænk te: ”Jeg vil ik ke
iden ti fi ceres med en grup pe, der be -
teg ner sig som gam le!” - End nu har
jeg ik ke med fø lel se og for stand ac -
cep teret be teg nel sen, men jeg op le ver 
den vær dig hed og må ske og så den
fri sæt tel se, der i FUAM knyt ter sig til
be teg nel sen. Jeg mis un der til sta dig -
hed jer, der i man ge år har været i hi -
nan dens hæn der i øvel sen mod ac -
cept af det te be greb.

I modsæt ning til det te op le ver jeg
IN SPIRUMs krum spring for at und gå
at se den sni gen de, us vi ge ligt sik re og
grim me kon se kvens i øj ne ne: at bli ve
”gam mel” - ved hjælp af sur ro gat ag -
ti ge og yn ke li ge be teg nel ser på de res
med lem mer: de voks ne, de lidt æl dre
osv..

Jeg op le ver split tel se i for hold til,
hvor dan jeg fø ler mig op le vet - eks -
em pel vis af en ung fri sør el ler eks pe -

di ent. Snak ker fri søren/eks pe di en ten
nu ven ligt og om sorgs fuldt til mig, for -
di hun op le ver mig som gam mel - el -
ler bli ver jeg lidt over frisk, hvis det er
den dag, hvor jeg er rig tig oven på og
tæn ker, at jeg ik ke gi der bli ve be -
hand let som gam mel. 

Spørgs mål: Hjæl per det på split tel -
sen, den dag man ac cep terer ”jeg er
gam mel”, og kan man så igen kom -
mu ni kere i øjen høj de med frem me de
men ne sker uan set de res al der?

Ad 2 - det vil le inter es sere mig at
være en del af en front lø ber grup pe,
der hav de bag grund i 68-op røret og i
rød strøm pe be væ gel sen, og som nu
inter es serer sig for at drøf te, be skri ve
og for mid le den ny må de at være
”gam mel” på i nu ti dens og frem ti dens 
sam fund.  

Ad 3 - jeg sy nes, det er inter es sant, at
der er no gen - som Chris Evers - der
op da terer virk som he der til at ud vik le
pro duk ter, der er til pas set vi gam les
be hov, - (og nu ser jeg det fra virk som -
he der nes si de) - jeg tror, man ge af os
vil le være vil li ge til at bru ge flere pen -
ge, hvis der var mere fo kus på os som
for bru gere. Jeg tæn ker f. eks. på Ma -
ga sins ka ta log, hvor al le kvin de-be -
klæd nings gen stan de er båret af pur -
un ge pi ger, - man fø ler sig jo lat ter lig
ved at fore stil le sig sin ik ke læn gere
purun ge/gam le krop i tø jet, hvil ket of -
te fjer ner kø be ly sten, hvad der jo ik ke
al tid er godt.

af slut tes ne derst på si de 10
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Om at hu ske
det man glem mer
Min hu kom mel se er efter hån den som
en si! Den ud ta lel se er de fle ste æl dre
parat til at skri ve un der på, og man ge
fryg ter, at det- at man sy nes at glem -
me så man ge ting, er tegn på, at hu -
kom mel sen nu er øde lagt for al tid.

Det er vig tigt at være klar over, at
bort set fra et lil le an tal æl dre, hvis hu -
kom mel se er svæk ket på grund af or -
ga ni ske for an drin ger i hjer nen, så be -
varer men ne sket al le hu kom mel sens
kom mo de skuf fer li vet igen nem. De er 
der. men de bli ver må ske ik ke brugt
rig tigt. Det kan der hel dig vis gøres no -
get ved.
At gem me no get i hu kom mel sen er en 
pro ces, der om fat ter tre trin:

1. Man skal læg ge rig tigt mær ke til
det, man øn sker at hu ske.

2. Man skal sør ge for at pla cere det 
i den rig ti ge skuf fe.

3. Man skal læg ge det så dan i skuf -
fen. at det er let at fin de frem
igen.

Lad os an ta ge, at man ik ke kan hu -
ske navnet på en per son, man mød te
sid ste uge. Det kan skyl des, at man ik -
ke fik rig tig fat på navnet, da man blev 
præ sen teret for hen de (trin 1), el ler at
man ik ke tænk te på, hvor dan man
skul le hu ske nav net (trin 2). og at man 
ik ke fik pla ceret navnet i den rig ti ge
sammen hæng (trin 3).

År sa gen til det kan være for skel li ge
ting.

I perio der, hvor man er syg og får
med i cin, kan det være van ske ligt at
kon cen trere sig til stræk ke ligt, men det 
be drer sig. når syg dom men er over -
stå et.

Og så en ræk ke sinds stem nin ger:
æng stel se, de pres sion, for vir ring, for -
le gen hed osv. kan være en hin dring.
Vore ener gi er spre des for me get, og vi 
fo ku serer ik ke stærkt nok på det væ -
sent li ge, når vi har det så dan.

Det fæ no men, vi kal der stress, vir -
ker i sam me ret ning. Når man har

Klip fra "Al derens nye si der", nr. 1- 1990

Jo æl dre jeg bli ver, des sværere bli ver det at hu ske det, man glem mer. Der for har jeg i man ge
år gemt og re pe teret en lil le tekst fra Al derens nye Si der. FU AM har få et til la del se til at brin ge
tek sten, som er en hånds ræk ning til al le os, der har brug for hu ske tek nik. Tek sten er af læ ge
Hen ning Kirk, sidst kendt for ”Hu ske bo gen” om hjer ne ø ko no mi og god hu kom mel se, 2005.

 Trau te Lar sen
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travlt, for di man skal mø de en el ler
an den, og læg ger sin ga de dørs nøg le,
mens man ta ger fra kken på, kan det
ske. man ik ke kan fin de nøg ler ne, nar
man er parat til at gå. Det skyl des, at
man sik kert ik ke var be vidst el ler op -
mærk som på dem, da man lag de
dem fra sig (trin 1).

El ler lad os si ge, at man har været
hos sin læ ge, og at man glem te at stil le 
al le de spørgs mål, man hav de lyst til.

Her for styr re de stress hen te-frem si -
tu a tio nen (trin 3).

I beg ge til fæl de vil le re sul ta tet være
ble vet et an det, hvis man ik ke hav de
været stres set. Det gæl der først og
frem mest om at sør ge for at ha ve god
tid. Jo æl dre vi bli ver, des mere tid har 
vi brug for, når vi skal fyl de op i hu -
kom mel sens skuf fer.

Tek nik ker der for bed rer
hu kom mel sen
1. Vær nær væren de
Når man ik ke kan hu ske et el ler an det
er for kla rin gen of te den, at man sim -
pelt hen ik ke var til stræk ke ligt nær -
væren de på det rig ti ge tids punkt. Man 
skal re a gere ak tivt på si tu a tio nen: se,
lyt te, ta le og tæn ke på det tids punkt,
hvor det sker.

Gæl der det navne, så vær nær -
væren de un der præ sen ta tio nen og
sørg for vir ke ligt at få fat i navnet (trin
1). Gen tag navnet in de i hoved et el ler 
ved at bru ge det i sam ta len (trin 2).

2. In stru er dig selv
Glem mer du, hvor du læg ger di ne
bril ler? El ler hvor for du gik ud i køk ke -
net? El ler om du hu ske de at lå se
døren, da du gik hjem me fra?

Så væn dig til at in stru ere dig selv.
Sam ti dig med at du læg ger bril ler ne
på bor det, så sig til dig selv - og ger ne
højt: “Jeg læg ger mi ne bril ler på bor -
det”.

Når du be slut ter dig for at gå ud i
køk ke net, så sig til dig selv: “Jeg går
ud i køk ke net for at...”(hvad det nu
er).

Når du lå ser yder døren, så sig sam -
ti dig til dig selv: “Nu lå ser jeg døren”.
Og vær så nær væren de og lyt ef ter!

3. Læg sig na ler ud
Glem mer du at få bragt tø jet på ren -
seri et? El ler glem mer du at ta ge mor -
gen me di ci nen?

Gør så det sam me som de for ret nin -
ger. der har an non ceret i da gens avis:
Sørg for at an brin ge sig na ler, der ik ke
kan over ses.

Læg tø jet frem i en tre en, så du ik ke
kan und gå at se det, når du skal ud.
Læg mor gen me di ci nen frem på bor -
det om af te nen, in den du går i seng,
så det er det før ste, der sprin ger i øj ne -
ne, når du står op.

4. Sæt mær ke på
Har du svært ved at fin de rundt, hvis
du er på ukend te ste der i feri en? Har
du sam me ti der glemt, hvor på par -
kerings pladsen, du sat te bi len? Så
væn dig til at sæt te “mær ke” på ting
og ste der. Læg mær ke til far ven på
det hus. hvor du skal dre je til ven stre i
feri e by en. Lad den hø je lys mast på
par kerings pladsen være “mær ke” for
bi len. Og husk vel at mær ke at in stru -
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ere dig selv om dis se mær kers be tyd -
ning.

5. Skab in dre bi lle der
I det fore gå en de er brugt nog le bi lle -
der som kom mo de skuf fer og mær ker, 
for di er farin gen vi ser, at det er let tere
at hu ske no get, man kan knyt te kon -
kre te bi lle der til, end no get ab strakt.
Be nyt dig af det. Skab et in dre bi lle de, 
som inde hol der det, du vil hu ske.

Skal der hen tes suk ker, kaf fe, tænd -
stik ker og fersk ner i by en, så se dit
køk ken for dit in dre blik. Læg i tan -
ker ne suk keret i vin du e skar men, kaf -
fen ved si den af va sken, tænd stik ker -

ne på ta bu ret ten og fersk ner ne på
kom furet. Se det for dig, så klart du
kan. Når du er i bu tik ken, så kald bi l -
le det af køk ke net frem og se, hvor du
lag de tin ge ne, du nu skal kø be.

Læ seg læ der
I man ge år har vi haft bi lled vær ket:

Den se ne al der dom, 21 gra fi ske
ar bej der af Maria Lüders Han sen
stå en de på bog re o len med for fat -
terens per son li ge hil sen (Rho dos
1988). Det er 21 por træt ter af Maria
Lüders’ fast er: Frø ken Ol ga Adolphi -
ne Marie Han sen. Fast er Ol ga og
Marie Lüders kend te kun hin an den
lidt fra de år li ge fød sels dags be søg,
men kunst neren blev kon tak tet af ho -
spi ta let som ene ste pårøren de, da
fast eren var 78 år. Da Maria Lüders si -
den var på pligt be søg hos sin fast er,
fik hun en dag lyst til at teg ne hen de,
hvil ket knyt te de stær ke bånd mel lem
dem. De iagt tog hin an den, kan man
se af bi lle der ne. Nok må kunst neren
se me get på sin mo del, men mo del len 
kig ger og iagt ta ger og så sin ni e ce, og

de fin der gen si digt slæg tens træk hos
hin an den. Der er man ge skit ser af an -
sig tet med for skel li ge ud tryk og al tid
de iagt ta gen de øj ne. Skit ser ne er teg -
net på mi cralpla der, og trykt som li to -
gra fi er. Der er og så inter iør af fast er i
sin stue og fast er i gyn gesto len. Maria
Lüders Han sen har teg net sin slægt -
ning med stor næn som hed og føl -
som hed. Al le bi lle der ne er for skel li ge, 
og ud tryk ke ne for an drer sig fra ti me
til ti me, for nem mer man, når der er
tre teg nin ger på sam me pla de. Man
kan og så se de af ta gen de kræf ter hos
fast er Ol ga.

Da jeg der for sy nes, jeg ken der
Marie Lüders, ka ste de jeg mig over
Maria Lüders Han sens bi drag i bo -
gen:
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 15 skri ver om at være over 80
og fuld af livskraft, 

ud kom met hos Tha ning og Ap pel i
2007. 

Maria Lüders Han sen, som er født i
1925 for tæl ler, hvor dan det er at skul -
le fra Øster port Sta tion til Den Fri es
Ud stil ling li ge over for, når man er
gang be sværet. Tun ne len over ga den
er luk ket, så hun må en om vej over tre 
ly skryds. Så dan er det hver gang, hun 
skal ud; det skal plan læg ges, og det er
svært, for der er he le ti den æn drin ger. 
Hun kan cyk le til sta tio nen i Vær lø se,
men det er be svær ligt, når hun skal
ha ve en stok med, for stok ken er svær 
at ha ve på en cy kel. Så hæn ger den
per fek te sammen klap pe li ge stok en
dag på hen des dør hånd tag, her ligt.
Maria Lüders’ af snit i bo gen er i dag -
bogs form. Hun læg ger ik ke skjul på,
at det er kræ ven de og om stæn de ligt
at være gam mel og be sværet og skul -
le klare sig selv. Så er der tæn der ne;
det er dyrt, men og så dej ligt, når man
kan be hol de si ne eg ne tæn der lidt
end nu og und gå et ge bis. Øj ne ne skal
dryp pes og til ses, ryg gen skal rønt -
gen fo to gra feres. Men der er jo så dej -
li ge ting, der sker, som at få la vet en
film om sig selv og at gøre bi lle der klar 
til en ud stil ling. Det er en op le vel se at
få en hur tig kørestol stur med ud skri -
den i svin get, når det er en ung por tør, 
der skal køre den lange ru te mel lem
af de lin ger ne på ho spi ta let. Skønt at få 
en ung na bo, der til by der at fe je for to -
vet. Marie Lüders op le ver li vet gen -
nem øj ne ne og har in ten se øjeblik ke
af lyk ke, der gennem syrer hen de, for -
di hun er åben og le ver. Hun dis ku -
terer en film fra fjern sy net med sin

hjem meh jæl per, og hun op le ver be ri -
gel se og fæl les skab i sin dag lig dag
Maria Lüders gen ople ver i sin dag bog 
øjeblik ke med sin far, der som 90-årig
på ho spi ta let kun ne ud tryk ke nær -
vær og op fat te, at han blev teg net –
som så of te før – og han kun ne ny de
en fin ka ge. Marie Lüders har en ræk -
ke geb ræk ke lig he der, som kræ ver tid, 
det skju ler hun ik ke for sin dag bog og
læ ser, men hun le ver. Et be ta gen de
af snit at læ se og glæ de sig over, sy nes
jeg.

 For fat teren Jyt te Bor berg er en an -
den af de 15 kend te per so ner, der har
skre vet et af snit i: 15 skri ver om at
være over 80 og fuld af livskraft. Hun
dø de kort tid ef ter, hun skrev sit bi -
drag, som er me get læ se vær digt og
af slører for fat terens hånd værk. Hun
skri ver om je get, om at være ale ne,
om den dag li ge ti me med yo ga og
dans, at være en del af et fæl les skab,
at la ve ga de te a ter og at im pro vi sere.
Om nær vær og sam vær med de ot te
voks ne bør ne børn.

Hun fi lo so ferer over li vet som den
vel for bered te im pro vi sa tion og und -
rer på, om det og så gæl der dø den?
Fore lø big er den skudt ud, skri ver
hun, mens hun fore stil ler sig, hvor dan 
hen des dat ter skal gå ned til stran den
og strø hen des aske ud på ha vet.
Hen des to søn ner dø de i de res bed ste
al der. Hun fore stil ler sig og så den go -
de fest, de skal hol de i Fjal tring For -
sam lings hus, når hun er død, men fø -
ler sig lidt snydt ved at tæn ke på, at
hun ik ke selv kan være en del af fæl -
les ska bet, for det har hun al tid været.

De for skel li ge bi dra gy dere til bo gen
er per so ner, der klarer hver da gen i en
al der, hvor man uund gå e ligt har haft
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man ge svære tab, som man må le ve
vi dere med. Det går igen i man ge af
skildrin ger ne. Sor gen over de mis te -
de fyl der me get i den sid ste del af li -
vet. Flere for tæl ler om, hvor dan de er
kom met vi dere. De fle ste be ret ter
med stor ener gi om, hvor me get de
over kom mer i de res hver dag og
navn lig har ud ret tet tid li gere i li vet.
Der er og så skildrin ger af, hvor dan og
hvad de har måt tet lære sig i den hø je
al der, og den glæ de og tak nem lig hed
de har ved at le ve. Der er fo to gra fi er
af al le bi dra gy der ne i bo gen. Der er
me get at tæn ke over. Trau te Lar sen

Klara har læst sam me bog og skri -
ver: ”Over 80 og fuld af livskraft” er
en bog, hvor 15 men ne sker for tæl ler

om de res liv på godt og ondt. Det er et 
gennem gå en de mo tiv, at selv for valt -
ning af mu lig he der gi ver glæ de, at
fæl les ska ber, bå de når det gæl der
æg te skab, ven skab og an dre for mer,
for plig ter og ind imel lem kræ ver sin
pris. Men og så gen nem fæl les ska ber
op nås færdig he der til at me stre eget
liv.

Al le er un der en el ler an den form
en ga geret i be væ gel se, mo tion samt
til eg nel se af ny vi den gen nem kur sus,
fore drag m.v. De ser mu lig he der frem
for be græns nin ger. I fæl les ska ber ne
gi ves der plads til fri hed for den en kel -
te. In gen ud tryk ker at fø le en som hed,
men ale ne hed kan være et be hov.

Klara Juul-Madsen

”15 skri ver om at være over 80 og fuld af livskraft” 
er  sam let og re di geret af Pe ter Ole sen, som i 2006 var re dak tør for:

 ”15 skri ver om livs glæ de”, 
og så ud kom met hos Tha ning & Ap pel.

Fra Klaras Køk kenkrog

Li vet er en kæ de af valg
Med et til ba geblik ser jeg et langt liv
fyldt med mu lig he der og der af si tu a -
tio ner, der kræ ver et valg. 

Of te har mi ne om gi vel ser for talt mig,
at jeg har været ”hel dig”. Hel dig at få
en ud dan nel se i en tid hvor det ik ke var
al min de ligt, at pi ger fik det. Selv fø ler
jeg ik ke at ha ve ”få et” en ud dan nel se,
men at jeg traf et valg på et tids punkt,
hvor et så dant valg be stod af af savn på
om rå der, hvor jævnaldren de for mig at
se hav de et bå de sjovt og ufor plig ten de
liv. Først se nere så jeg, at og så det hav -
de en pris, blandt an det for di det kun ne

føre til et æg te skab, hvor lig hed var en
man gel. Mand en blev ”skaf fer”, hvad
der før te ham ind i ak ti vi te ter uden for
hjem met og gav vi den om de frem -
skridt, vi den ska ben var bag grund for.
Ko ner ne blev fan get i det ar bej de, der
fulg te med en bør ne flok, de ik ke selv
hav de ind fly del se på, samt en ar bejds -
plads, hvor hjæl pe mid ler end nu ik ke
hav de holdt sit ind tog.

 Kvin de o prøret i 1960 blev bag grund
for, at den hjem li ge ar bejds plads blev
syn lig. Kvin der ne fik mu lig hed for selv
at be stem me bør ne flok kens stør rel se,
idet svan ger skabs fore byg gel se ik ke
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kun blev kendt af de få som hid til. De
kun ne væl ge ud dan nel se  med ind -
førel se af hjælp fra stat og kom mu ne
finans i eret af de skat ter, der blev op -
kræ vet. Med kvin der nes flugt fra hjem -
met blev de res upå ag te de ar bej de
syn ligt. Bør ne pas ning samt hjælp til sy -
ge og gam le blev man gel vare. Der blev
brug for vug gestu er, bør ne ha ver og fri -
tids hjem. Man ge sy ge og gam le måt te
ha ve hjælp for at kun ne klare sig. Det,
der hid til hav de været en op ga ve for fa -
mi li en, blev over ta get af det of fent li ge.
De kom men de år skul le vi se sig at brin -

ge fy si ske let tel ser bå de ude på ar -
bejdspladser ne og i hjem me ne. Et møj -
som me ligt ar bej de med tøj vask kun ne
ud føres af ma ski ner. I det hjem li ge køk -
ken ind fandt sig tek nik. Mad lav ning og
op vask fandt sted i hjem, der hav de
sendt for ud gå en de in ven tar på mu -
seum. Som be sø gen de på Ar bej der mu -
se et i Kø ben havn har jeg op le vet at
være hen sat til en tid, jeg har op le vet
som barn. I dag kan jeg fø le at stå ved et 
va de sted.     

Klara Juul-Madsen

Brug ti den sjo vere, mand!
At trak ti ve, or ga ni sere de ak ti vi te ter med et mere ma sku lint præg

Via tele fo nop kald til 1.000
mænd og ud førel se af fo kus grup -
pein ter vi ews har man ind sam let
vi den om æl dre mænds bar ri erer
og mo ti va tions fak torer for at del -
ta ge i ak ti vi tet stil bud.

5 test kom mu ner har del ta get i ud -
vik lings fa sen ved at ud vik le og af prø -
ve ak ti vi tet si dé er. Det te er ud mun det i 
et idé ka ta log til in spira tion for bru -
gere og ar ran gører. For må let med ka -
ta lo get er at ud bre de de go de ak ti vi -
tet si dé er og gøre det nem mere at
kom me i gang med at del ta ge, da der
er til knyt tet prak ti ske op lys nin ger om
kon takt per so ner, tele fon num re og trans -
port mu lig he der. 

Ser vi cestyrel sen skri ver i
sit pres se ma teri a le:
”Vi har for søgt at ram me de man ge
for skel li ge be hov, præ feren cer og in -
ter es ser, som kun ne af spej le mang fol -
dig he den i efter spørg slen. Mu lig he -
der ne rum mer bå de na turople vel ser,

fy si ske ak ti vi te ter og mere so ci alt ori -
en teret sam vær. Der er og så lidt for
en hver ty pe, så le des at der bå de er
mere stil fær di ge og mere ud ad vend te
ak ti vi tets for slag præ sen teret. 

Eks empler på ak ti vi te ter kun ne væ -
re: en fæl les fi ske tur, her re kor, hånd -
værk spræ ge de ak ti vi te ter, mo tor -
sport el ler blot hyg ge li ge ar ran ge -
men ter, der sæt ter ram men for en
god snak og gen op frisk ning af gam le
min der. Der er des uden mu lig hed for
van drin ger i sko ven, mad lav ning el ler 
fore drag sak ti vi tet. 

På den ne må de øn sker vi at gi ve
idé er til en end nu mere inter es sant og
ind holds rig hver dag.  

Idé ka ta lo get hed der “Brug ti den
sjo vere, mand!” og vil snart kun ne re -
kvireres hos Ser vi cestyrel sen.”

Kon takt per son:
Jør gen Løk ke gaard
Tlf. 7242 3976
E-mail: jl@ser vi cestyrel sen.dk
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Den ne som mer og efter år har mit mo -
tiv ik ke været langt bor te. Ved vores
hus hjør ne har jeg skildret ”Et hjør ne
af na turen”, der i den ne om gang be -
stod af oran ge lil jer, sto kro ser og sølv -
pen ge. De vok se de her og så, da vi
flyt te de ind i hu set for ca. halv treds år
si den. De er sik kert et levn fra den tid,
da Fug le bak ken var Ha ve by.

Lil jer ne har jeg ma let på i flere år,
mens det først er nu, jeg har ta get fat
på sto kro ser ne og sølv pen ge ne.

Det var ved et til fæl de jeg fik øje på
sto kro ser ne. Blæ sten hav de væl tet
dem hen for an døren til værk ste det.
Jeg bandt dem op og fik der ved øje
på dem. Det var høj som mer, og de
var i de res ful de kraft med ly sen de
blom ster mod den sor te dør og de
grøn ne bla de mod den gu le mur. Der
var dra ma tik i modsæt nin gen mel lem 
mør ket og ly set og me gen sym bo lik i
mo ti vet. Jeg ma le de sto kro ser ne på
det te sta dium og fort sat te til mid ten af 

ok to ber med at skildre dem. Der ske te 
store for an drin ger efter hån den.        

Bla de ne fik en mere skrø be lig og
sprød far ve klang med kad mium grøn -
ne og gu le bla de med gul bru ne og
oran ge fel ter. Som me ti der mens jeg
sad og ma le de, faldt nog le bla de af,
og jeg måt te sæt te dem fast med
klem mer igen. 

De neder ste bla de vis ne de først, og
så ske te det op ef ter. Helt for ne den var 
de sammen krøl le de vis ne bla de med
man ge bru ne, gul bru ne og rød li ge
nu an cer. Det er et for løb af for fald,
men og så en il lu stra tion af li vets og
na turens uku e lig hed. De bli ver ved
med at sæt te blomst til hen i no vem -
ber. Hvis stæn ge len knæk kes ret ter
de sig og blom strer end da. Der er til -
stræbt en stig ning i bi lle der ne gen -
nem bla de nes ind byr des pla cering.

 Som merens bla de er helt sammen -
krøl le de, men helt fra bun den sky der
der nye fri ske bla de.

 Hans Lud vig Lar sen

Nog le sto kro sers livs for løb

 For fat teren Jyt te Bor berg skri ver sit ind -
læg som et film ma nu skript med sce ner af
si ne to bed ste mød res historie. Jyt te Bor -
berg er en stor dig ter, som her vi ser en
ræk ke in ten se glimt af far moren, der al tid
kig ger mis tro isk på alt og al le, så man ik ke
kan vi de, hvad hun me ner. Far moren,
der utræt te ligt dis ker op for fa mi li en ved

spi se bor det, el ler sid der i sin øre klap stol,
når hun da ik ke går i køk ke net. Far moren
be styrer en stor hushold ning og et stort
hus, hvor bør ne ne i de res feri er bol trer sig
faretru en de, uden at no gen gri ber ind.
Modsat den lat ter mil de mor mor, der bor i
en lil le lej lig hed med wc på bag trap pen.
Mor mo deren er en fat tig en ke, der har sin

”Min Bed ste mors historie” 
er en sam ling histori er om vidt for skel li ge bed ste mød re, 
skre vet af en ræk ke kend te per so ner. 
Bo gens æld ste bed ste mor fød tes i 1869, den yng ste i 1931
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evne sva ge dat ter bo en de hos sig, Jyt te
har god kon takt med sin mor mor, der bli -
ver 89 år gam mel, og klarer sig ved at bru -
ge strudse me to den, at stik ke hoved et i
bu sken, skri ver Jyt te Bor berg. Hun af -
slører og så, at bed ste mød re ne har en ting
fæl les, som først vi ste sig ved gransk ning
af pa pirer ef ter de res død, beg ges æg te -
fæl ler hav de en kon kurs i de res un ge år.
Jyt te op da ge de og så se nere en ukendt
mo ster med ku si ne og fæt ter, som der al -
drig blev talt om, da mo steren var kom -
met ”galt af sted” i sin ung dom og var ud -
stødt af fa mi li en.

Hun skri ver ”I min film skal bed ste mød -
re nes hjer teblod fal de som tun ge drå ber
for bi lled ligt at gi ve ud tryk for de res hem -
me li ge øn sker og længs ler…….jeg vil og -
så vi se hem me lig he der og li vets for -
træng te si der. ……….Hun slut ter ”Jeg vil
far ve film lær re det rødt med bed ste mød -
re nes hjer teblod og la de para sol ler svæ ve 
mod den rø de bag grund til Mi chel Le -
grands dej li ge mu sik, jeg vil ha ve pub li -
kum til at for la de bi o gra fen i op løf tet
stem ning.” Den film vil le jeg ger ne se,
mon den no gen sin de bli ver ind spil let?
Jyt te Bor berg nå e de det des vær re ik ke.

 Så far verig som 1001 nats even tyr for -
tæl ler Ôz lem Sara Ce kic, po li ti ker og de -
bat tør om sin tyr ki ske mor mors historie.
Hun fik bå de 13 børn, hvor af 6 over le ve -
de, og hun tog efter hån den 7 ple je børn til 
sig, for di de ik ke hav de det godt, hvor de
var. Un der over skrif ten: Kvin de for lad
den mand, der slår di ne børn, rul les hen -
des usæd van li ge historie op. På dra ma -
tisk vis op sø ges hun af en for slå et dreng
og kom mer ham til hjælp. Hun slår den
mand ned, som har pi sket den lil le dreng.
Det er ik ke før ste gang, hun kom mer et
nød stedt barn til hjælp. Hen des mand er

kom met i gælds fæng sel på grund af en
kau tion, og der for må hun ar bej de som
en mand, hand le på mar ke det, køre he -
ste vogn og op dra ge bør ne ne ale ne, hvil -
ket efter hån den af fø der stor re spekt for
hen de i lands by en. At hun og så ta ger si ne 
ple je børn ind i sin hushold ning og be -
hand ler dem som si ne eg ne, er helt usæd -
van ligt. Hun kal der de 13 børn til sig, sæt -
ter sig på sin mands plads for bor den den
og gi ver dem nog le reg ler, som de al le må
le ve ef ter. In gen måt te be de no gen om
no get, de skul le vi se om ver de nen, at de
godt kun ne klare sig selv. Hun for tæl ler
bør ne ne, hvor vig tigt det er at ha ve kon -
trol over sig selv. De må ik ke spi se sig
mæt te, når de er på be søg hos an dre. In -
gen måt te be skyl de hen des børn for grå -
dig hed, nu hvor hen des mand var i fæng -
sel. For mor mor var det vig tigt, at hen des
børn blev re spek teret, selv om de ik ke fy -
sisk hav de en far. Hun vid ste, at der i
lands by en vil le være stor op mærk som -
hed på, om de kun ne klare pres set. Özlem 
Sara Ce kic har som barn bo et et par år
hos sin mor mor (Ebe på tyr kisk) og el sker
hen de så højt, at det vare de læn ge, før
hun faldt til igen hos for ældre ne i Dan -
mark. Det er me get spæn den de læs ning
ik ke mindst et af snit om Ebe som gam mel 
med det lange vel ple je de hår, der al tid
duf te de af hen na. Hen des be søg i Dan -
mark og sam vær med ol de bar net er værd 
at læ se så vel som den livs vis dom, hun gi -
ver sit dan ske bar ne barn: ”Vær ik ke af -
hæn gig af no gen – især ik ke af mænd. Du 
er ung og smuk. Al le slut nin ger er star ten
på no get nyt.” Hun blev 90 år og var me -
get vel for beredt til sin død.
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Som bag grund for em net har
Knud Ra mi an ar bej det med
den ameri kan ske psy ko log
Mar tin Se lig manns bog: Lyk -
kens psy ko lo gi.

Se lig mann har gen nem man ge år
øn sket at ar bej de med, hvad der gør
folk til gla de og til fredse men ne sker.
Han har tid li gere be skæf ti get sig me -
get med for stå el se af det sy ge men ne -
ske, men op da ge de, at det ik ke gav
svar på, hvad der gjor de men ne sker
lyk ke li ge.

Spørgs må let er, 
1) Kan man “gøre no get” ved sit

liv?

2) Er der no get, man vil give vi -
dere. - No get vore efter kom -
mere ger ne vil have, men ikke 
får. 

Efter la den ska ber, arv, her un der
også væ sen, karak ter, fø lel ser.

Som et eks em pel på det før ste, for -
tæl ler Se lig mann om sin egen 5-åri ge
dat ter, der en dag, de gik tur i ha ven,
sag de til sin far: “ Far, når jeg er holdt
op med at være en hidsig prop, kan du 
så ik ke hol de op med at være en
gnav pot”. Kan no get så dant lyk kes? -
og hans svar er: “Ja”!

I gen e tisk arv har vi ca. 40 - 50%
med os fra dem, der kom mer før os,

men hvad med det mil jø, vi vok ser op i? 
F.eks. når tvil lin ger vok ser op i vidt
for skel li ge mil jø er. Hvis vi ik ke kom -
mer i si tu a tio ner, der får det til “at slå
ud”, kom mer det ik ke til ud fol del se.

Hvad er det, vi har med os?
Det er svært at bru ge det, vi har med
os, hvis vi ik ke ved, hvad det er. Vi har 
nem mere ved at se det, vi har med os,
end det, vi efter la der til vores børn.
Per son ligt har jeg få et en ræk ke ting
med mig fra min far og mor, for tæl ler
Knud Ra mi an: At snak ke med folk - at
være halv mu si kalsk, at el ske at un -
der vi se - at min far ik ke var hånd vær -
ker, men ar bejds mand, at min mor,
som var selv er hver ven de og ha de de
kvin derol len, lær te mig at la ve mad,
så jeg kun ne bli ve en god æg te fæl le!

Jeg har fået en ræk ke ting fra dem
beg ge. Det kan bli ve til an svars fra -
læg gel se. Det må ikke bli ve en und -
skyld ning, hvad man har fået med sig! 
Jeg bli ver ikke klo gere af det. Jeg er jo
min helt egen blan ding, der al drig er
set før.

Hvad er det så, jeg selv gi ver vi dere? 
An dre kan se den bi o lo gi ske arv, som
jeg ik ke selv kan få øje på. Jeg har op -
le vet, at en da me, jeg mød te, spurg te,
om jeg kend te An ders T. - han min de -
de hen de me get om mig. Det vi ste sig, 
at det var min søn!

Re ferat fra FUAM-mø det ons dag den 9. ja nu ar 2008

Psy ko lo gisk arv - Van dre gæld - 
Er lyk ken ar ve lig?
Op læg af  Knud Ra mi an
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Hvad si ger mi ne børn til ar ven? Får
de svært ved at bru ge det, de har få et
med sig? Hvis de ik ke vil bru ge det, de 
har få et skæn ket, skal vi vel for bi gå
det?  De kan jo hel ler ik ke bru ge det til
no get – for de er og så helt sig selv.  En
an den ting er, at vi som for æl dre kan
gå rundt med unø di ge be kym rin ger
på de res veg ne!

Mar tin Se lig mann me ner, at vi
som men ne sker har et grund -
læg gen de lyk ke ni veau, som
han tror, vi vil ven de til ba ge til
– næ sten lige gyl digt, hvad der
sker os.  En be stemt grad af
lyk ke, som vi har med os, selv
om vi kom mer ud for li del se.
Det er tan ke væk ken de!

Det, man kan gøre no get ved, er til -
freds heds ni veau et. Man kan an brin -
ge sig selv i en si tu a tion, hvor man
kan vi se det bed ste af sig selv. Ik ke
kun være glad, men få me ning i til -
værel sen. Kva li te ten er, om det, man
gør, kan være til glæ de for an dre
men ne sker, og ik ke nød ven dig vis det
at kom me frem til et re sul tat. Man skal
fin de si ne dy der, - og glem me sig selv.
Lyk ken er ik ke ar ve lig, men vi kan fin -
de si tu a tio ner, hvor vi kan gøre det
godt for an dre.

Er man skabt lyk ke lig?
Er det na tur gi vet at kun ne fin de frem
til li vet som gen stand for no get, man
kan gøre no get ved?

(Her gled op læg get over i ud sagn
og di a log med de til ste de væren de).

• Der er rig tig man ge, der vil gøre et
fri vil ligt ar bej de, og og så man ge, der 
ik ke gør det.

• Kan man ik ke øve sig i det, være
tak nem me lig for det, man har få et
gi vet ? Være lyk ke lig og for vent -
nings fuld over for li vet ? Fin de fred,
har mo ni og ro, glæ de, kær lig hed,
fri hed, til lid ?

•  Al le le ven de væ se ner sø ger lyk ke
og vel være.

•  Lyk ke forestil lin ger op står i en in tel -
lek tu el hjer ne.

•  Der er no get far ligt ved at gi ve go de
råd. Når jeg hører det, gør jeg som
det pas ser mig.

• Man kan og så til gi ve - uden at glem -
me.

•  Man kan øve sig - og tæn ke po si tivt.

•  Mar tin Lut her sag de i sin tid: Det er
en pligt at glæ de sig, men - det er ik -
ke no get al le har i sig.

•  Der skal evner til at hol de fast i “at
vil le no get”.

•  Vi har og så brug for pro vo ka tio ner.

Knud: Vi kan ven de til ba ge til em net 
- “Li vets blan de de bol cher” - At fin de
de bol cher, man helst vil ha ve. Man
spi ser ik ke hi nan dens mor gen mad,
men væl ger sin egen ! - Men - Man
kan og så hug ge fra hin an den!

Ly sets be tyd ning for men ne -
sker med hen syn til lyk ke:

Er det ar ve ligt? - Er det no get ke -
misk? - Hvad kan vi gøre ved det? - Er
re li giø se men ne sker sta tistisk set lyk -
ke li gere end an dre?

Hvad med pin se be væ gel sen med
sang, bøn o.s.v.. med den stren ge for -
døm men de In dre Mis sion, med
skyld proble met. Hvor for fyl der det så
me get? Ka to li cis men med til gi vel sen
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og skrif te må let, hvor beg ge de le kun -
ne være en livskva li tet? Vil helm
Grøn bechs “Kri sten dom mens Psy ko -
lo gi” er lig med den form for re li giø si -
tet, der kan gi ve een en op le vel se af
ik ke at skul le be kym re sig. Selv om
der sker no get me nings løst, skal man
ik ke mis te tro en på me nin gen med til -

værel sen - for der kan være en me -
ning, man ik ke selv kan se. 

Re li giø si te ten kan gi ve en håb, og
det er hå bet, der kan hjæl pe en.

Som Vil helm Grøn bech ud tryk ker
det:

”Selv om man er al ler mest ene, er
man en del af no get stør re “. 

Dags or den iføl ge 
ved tæg ter ne: 
1. Valg af diri gent
Bør ge Hel mer blev valgt

2. Be styrel sens be ret ning 
Trau te Lar sen ori en tere de om bla det:
FU AM’s  blad, som nu bare hed der
FUAM er ud kom met med de sæd -
van li ge tre num re, al le med 28 si der,
det er, hvad der kan rum mes in den
for 50 g por to græn sen. Vi har nu et
ISSN nr., som er trykt bag på bla det.
Inter na tio nalt iden ti fi ka tionsnr. 

Fast stof er le der, mø dere fera ter el -
ler op læg fra fore drags hol der ne samt
om ta le af bog stof. Vi får et par gra fi -
ske bla de til il lu stra tion i hvert nr. af
bla det af HLL. Bla det op sam ler stof
som har inter es se in den for ældre om -
rå det, ak tu el de bat, bø ger el ler ar tik -
ler. Ældre Forums pje cer og års beret -
ning får al tid en om ta le, og jeg skri ver
ef ter bø ger, som kan ha ve inter es se.
Hvil ket op ta ges po si tivt af for la get –

mod at de får til sendt bla det med om -
ta le af på gæl den de publi ka tion. 

Bla det er vores stør ste ud gifts post,
selv om der ik ke ud be ta les no get ho -
norar, og tryk keri et ud føres på et be -
skyt tet værk sted, hvor der ud be ta les
en min dre ar bejds du sør. Re dak tions -
ar bej det er og så ud ført fri vil ligt, det er
Bør ge Hel mer som gen nem man ge år 
har stå et for lay out og To ve Holm,
som tål mo digt læ ser kor rek tur på he le 
bla det. Tak til beg ge for godt sam ar -
bej de. Bla det er be vil get por tostøt te
fra Bi blio teks styrel sen, men den er ik -
ke nå et frem, for di fore nin gen har
skif tet CVR-num mer.

Så li ge et hjer te suk. Det vil pyn te
væl digt på bla det, hvis der var flere
bi dra gy dere, så hvis I har no get på
hjer te, som er re le vant for fore nin -
gens for mål og ram mer, står der spal -
teplads til rå dig hed for jeres tan ker. I
må og så ger ne gøre mig op mærk som
på no get, der er trykt, så kan jeg for sø -

Re ferat af 

Gen eral for sam ling i FU AM 
Ons dag den 13. fe bru ar 2008 kl. 16.30 – 18.00 

I Dag lig stu en på Lo kal cen ter Møl lesti en, 



24

ge at få til la del se til et gen op tryk  i FU -
AM.

Knud Ra mi an sy nes, det er utro ligt, 
at vi har et blad og fore slog, at vi kan
la ve et sær num mer af bla det og de le
det ud til so su as si sten ter i nog le ud pe -
ge de mål, lo kal cen tre og/el ler ud dan -
nel ses ste der.

To ve Holm ori en tere de fra Ven -
skabs fore nin gen for Æl dre Dan skere
og Ind van drere. To ve har si den fore -
nin gens start i 1997 haft en sam ta le -
grup pe, og i en lang perio de for søg tes 
det at få et sam ar bej de mel lem FU AM 
og Ven skabs fore nin gen Der blev
holdt et må ned ligt mø de, men inter -
es sen eb be de ud. Ven skabs fore nin -
gen fik øko no misk støt te fra kom mu -
nen til at løn ne to med ar bej dere, der
dels fun gere de som lærere, dels som
ko or di na torer. For 3 år si den blev løn -
nen sparet væk, og den funk tion, som 
Ven skabs fore nin gen tid li gere hav de
haft med at gi ve sprog un der vis ning til 
kon tan thjælps mod ta gere, som der -
ved op fyld te kra vet om at stå til rå dig -
hed for ar bejds mar ke det, op hør te.
Med lem stal let da le de, og fore nin gen
var hen vist til at klare sig med hjælp
fra fri vil li ge. Det så sort ud, men ved
en fæl les ind sats er det lyk ke des at
hol de et med lem stal på 100 – 150.
Kom mu nen stil ler en lej lig hed til rå -
dig hed i Øster ga de 30,4.,  og der er
stor ak ti vi tet i for mid dags ti mer ne. Man -
ge del ta gere får mu lig hed for at træ ne
dansk og en gelsk, dyr ke gym nastik,
svøm ning, be nyt te com pu ter el ler sy,
og for man ge er det sim pelt hen et
frirum, hvor de kan drik ke en kop kaf -
fe el ler te og få en snak med lige stil le -
de. To ve har en åben sam ta le grup pe
på ons da ge kl. 12,30-14 for ud for FU -

AM’s  mø der, hvor al le FU AM’s  med -
lem mer er vel kom ne. 

Knud Ra mi an ori en tere de fra Bo li g -
råd giv ning for Se niorer, som igen
ind by der til inter es san te mø der for
eks em pel om bo lig byg geri på havne -
are a let. Bo li gråd giv nin gen fun gerer
sta dig, dog med fri vil lig ar bejds kraft.

Bør ge Hel mer for tæl ler, at hjem me -
si den bli ver brugt, og at den ajour -
føres med det ny e ste num mer, når der 
kom mer et blad. Man kan evt. ud vi de
den med en op slag stav le med idé er
og ar ran ge men ter, hvis det er et øn -
ske hos med lem mer ne.

3. Fore læg gel se af det re vi dere de 
regn skab for 2007
Søren-Pe ter Pe der sen fore lag de det
re vi dere de regn skab, som blev ud delt
sam men med bud get 2008, se føl gen -
de si der

4. Fast læg gel se af kon tin gent for 
2009 
samt god ken del se af bud get for 2008 

Kon tin gen tet er uæn dret 125 kr.
Det fore lag te bud get blev god kendt.

5. Valg af med lem mer til be -
styrel sen 
Knud Ra mi an, gen valgt
Klara Juul-Madsen, gen valgt 
Kir sten Trol le gaard Jør gen sen, 
gen valgt
Ir ma Mag nus sen, gen valgt 

6. Valg af supple an ter til be -
styrel sen 
Bør ge Hel mer , gen valgt
Lis bet Thoren dahl, ny valgt
Bir the Grøn høj hav de sendt en hil sen
med øn ske om at ud træ de som
supple ant. Be styrel sen tak ker Bir the
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for hen des man ge år som ak tivt be -
styrel ses med lem og som supple ant i
FUAM.

7. Valg af to inter ne re vi sorer 
Jens-Erik Jør gen sen, gen valgt
Hen ning Götzsche, gen valgt 

8. Ind kom ne for slag 
Be styrel sen har øn sket en drøf tel se,
om FUAM skal mel de sig ind i Fri bør -
sen. Det te blev drøf tet og ved ta get.
Sek re tæren ta ger kon takt med Fri bør -
sen.

9. Even tu elt
Be styrel sen øn sker en drøf tel se af mø -
de em ner for re sten af året. På for an -
led ning af fare for luk ning af kur sus af -
de lin gen i Klo ster ga de, blev der fore -
slå et et mø de om, hvor dan kom mu -
nen fun gerer. Hører Kur sus af de lin -
gen un der fol ke oplys ning lo ven el ler
til ældre ak ti vi te ter? Må æl dre ik ke ha -
ve lov til at ud dan ne sig un der kur sus -
af de lin gen.

En plan lagt ori en tering om Fri bør sen
in den Gen eral for sam lin gen ud gik.
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Regn skab
for perio den 1.1.2007 til 31.12.2008

Regn skab 2007 Bud get 2007 Bud get 2008
Ind tæg ter:
Med lem skon tin gent (54) 6.750 (44)5.425 (54)6.750
Por tostøt te 0 534 0
Ren ter 489 350 400
To tal 7.239  6.309 7.150

Ud gif ter:
Tryk ning af bla det 4.242 3.800 4.500
Por to og ge byrer 1.684 2.500 2.000
Tele fon godt gørel se 600 600 600
Kon torar tik ler 163 300 300
Vin ga ver 310 200 350
Hjem me si de 199 200 200
Re vi sions mø de 146 0 150
Fore drags hol dere 2983 0 0
To tal 10.327 7.600 8.100
Årets re sul tat -3.088 -1.291 -950

Ba lan ce
Ak ti ver:
Ban kin destå en de 31.12.07 24.074
Giroin destå en de 31.12.07 5.932
Skyl digt be løb 31.12.2007 -2.486
Kas se be hold ning 0
To tal 27.520

Pas si ver:
Ak ti ver 31.12.06 30.608
Årets re sul tat -3.088
To tal 27.520

Re vi sorer ne har gennem gå et kas se bog og bi lag og fun det, at regn ska bet er
kor rekt ud ført og i god over ens stem mel se med fore nin gens for mål og gen eral -
for sam lin gens be slut nin ger.



Kom men de mø der

Ons dag den 12. marts 2008
Skal de æl dre ski ve skæres? 

Det hand ler om kur sus virk som he den i Klo ster ga de 
Op læg ved Ældreråds for mand John Dyb dal 

Ons dag den 9. april 2008
Er sund hed vores eget an svar? (flyt tet fra marts mø det) 
Op læg ved Klara Juul-Madsen

Ons dag den 14. maj 2008
Ar ve sølv. Hvem skal have det? 
Op læg ved To ve Holm

Ons dag den 10. sep tem ber 2008
Ple je testa men te. Skal vi tage det al vor ligt?

Sted: Dag lig stu en 

i Lo kal cen ter Møl lesti en

Grøn ne ga de 10, År hus C

Tid:kl. 16.30 - 18.00

(se kortskit se på bag si den af om sla get)

Stor høj Desk top

8627 2900
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Sek re tari a tet:

To ve Holm
Åkrogs Strand vej 43
8240 Ris skov
Tele fon 8617 9065
E-mail: to ve holm@webs pe ed.dk

Fore nin gens giro num mer er:
572-6646
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